
Kaple v únoru 2013



Vážení spoluobčané,

 dovolte mi, abych se s  Vámi v tomto 
článku podělil o dění a životě v naší obci 
za uplynulé měsíce roku 2013.

 Naše malá obec opět žila bohatým 
a kulturním životem, což dokládají 
články a fotografie na našich webových 
stránkách.

 Tradičně rok začínáme Tříkrálovou 
sbírkou s pochůzkou tří králů na ponících. 
V letošním roce darovali naši občané pro 
potřebné částku  7.618.- Kč,  kterou jsme 
předali charitě Uh. Hradiště.

 Připomínám, že v lednu proběhla 
volba prezidenta republiky.

 V měsíci únoru kulturním komise 
zorganizovala Újezdecký košt slivovice 
a to již 7. ročník. Bylo degustováno 183 
vzorků slivovice, meruňkovice, oskeruše, 
špendlíkovice a jiných destilátů. Vítězné 
vzorky byly ohodnoceny diplomem a 
malovanou keramikou.

 V neděli 19. května v kulturním 
domě našim maminkám a babičkám 
přišly zazpívat a zatančit děti z MŠ 
Medlovice a folklorní soubor Lipina se 
svým pásmem.

 Petropavlovské hodky proběhly 
poslední červnový víkend, kde nám 
přišli na výpomoc krojovaní z Vracova. 
Při večerní zábavě hrála dechová hudba 

Hradčovjanka.

 V srpnu naši hasiči uspořádali 
3. ročník nočních závodů v požárním 
útoku, kterého se zúčastnilo 7 hasičských 
družstev.
 
 V září jako každoročně jsme 
navštívili v krojovém průvodu Uh. 
Hradiště  na 11. Slavnostech vína a 
otevřených památek.
 
 Při podzimním dýňování si naši 
nejmenší vyrobili z dýní strašidla, které 
vystavili před kulturní dům.
 
 V listopadu kulturní komise 
připravila pro občany divadelní 
vystoupení veselohry v podání 
divadelního spolku ze Starého Města 
„Penzion pod Pařezem“.

 Vánoční koledování s živým 
betlémem zpříjemnily svým vystoupením 
děti z MŠ Medlovice a ženský sbor 
z Míkovic. Rovněž mezi děti zavítal 
Mikuláš s andělem a čertovskou cháskou, 
který rozdal hodným dětem sladkosti.

 Závěr roku oslavíme Silvestrovskou 
zábavou.

 Na zvelebení a zlepšení života v 
obci byla z Programu na podporu obnovy 
venkova Zlínského kraje  získána dotace 
ve výši  207.000.- Kč na rekonstrukci  
místní komunikace v části  „Dědina“, 
která byla realizována  v měsíci červnu 
firmou PORR a.s. Celková částka 
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opravené komunikace činí 1.013.094.- 
Kč.
 
 Byla provedena oprava chodníku 
v místní části „Brčkov“ v celkových 
nákladech 577.279.- Kč.
Na budově bývalé školky byla vyměněna 
okna a dveře firmou RI okna Bzenec v 
částce 68.000,- Kč.

 Pro zlepšení vzhledu obce a zlepšení 
bezpečnosti občanů se nám podařilo 
získat bezúplatně od státu nemovitost  
č.p. 38, která byla následně odstraněna. 
Postupně na tomto místě vytvoříme 
klidovou zónu se zelení a lavičkami.
 
 Věřím, že i v následujícím roce se 
nám podaří dále zvelebovat obec a obecní 

majetek i při tak malém rozpočtu obce.

 Vážení spoluobčané, přeji Vám 
všem do nového roku mnoho zdraví, 
štěstí a spokojený život v naší obci.

   Zdeněk Gottwald
                                  starosta obce 
    

Slovo MÍS toSta roS ty

Vážení občané,

 blíží se konec roku a my začínáme bilancovat. Nechci vyjmenovávat jednotlivé akce, 
které se podařilo udělat.

 Vidíme, jak se naše obec mění. Není to všechno tak, jak by jsme si přáli, ale doufám, 
že spokojenost je na větší straně občanů.  Stále je nás málo co se zapojuje do dění obce.

 Dali jsme si další cíle. Nebude to však lehká cesta, ale snad se nám to podaří společně 
s Vámi uskutečnit.

 V tomto vánočním čase dovolte mi tímto popřát klidné svátky a hodně zdraví a spo-
kojenosti v nové roce 2014.

    Jindřich Stávek
    místostarosta
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ČINNOST MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ  STRáNě - SKaLICE

Z ÚjEZDECKÉ KRONIKY Z ROKU 1928

Petrolej

 Petrolejem prý se začalo v Újezdci všeobec-
něji svítit asi v roce 1868. Do té doby se svítilo boro-
vými loučemi a semencovým olejem. Nejbližší dílny 
na tlačení oleje ze semence byly v Syrovíně, Žera-
vicích a Stříbrnicích. Postup práce byl následující: 
Nejdříve se semenec utloukl na drť (prý prášek) v 
tzv. stupách, podobných našim máselnicím. Stříbr-
nická dílna měla stup 9. Utlučené se na sítě proselo a 
co neprošlo sítem, tlouklo se znovu, a znovu též osé-
valo. Náležitě rozmělněná drť nasypána na pánvici, 
pokropena vodou a na ohni pražena. Po upražení 
dáno do forem podobných nynějším nádobkám. 

Dno nádoby bylo pevné. Nádoba se naplnila a při-
kryla víkem (kotoučem), které těsně do nádoby za-
padalo. Nyní prý se otočilo obrovským kolem, které 
tlačilo na dvě klady proti sobě. Mezi ty se vložila ná-
doba (na štorc), z nichž jeden se opíral o dno nádoby 
a druhý tlačil na kotouč - kaše se stlačovala a vytla-
čovala olej, který byl na spodu pod nádobou chytán. 
I mlýnské výrobky se připravovaly doma podomác-
ku. Obilí se šrotovalo, kroupy se tloukly ve stupách. 
Ječmen se povařil a pak se tloukl dřevěným tluka-
dlem, opatřeným na spodu ocelovým násadcem. 
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Požár v Újezdci v roce 1885

 Roku 1885 vypukl v Újezdci požár, vznikl v 
domě Cyrila Náplavy č. 23, přeskočil na stavení On-
dřeje Píšťka  čís. 13 a odtud v rychlosti zasáhl ještě 
stavení Štěp. Luňáka čís. 14, Ma. Hromady čís. 15, 
Antonína Nikla čís. 16 a Norberta Hromady čís. 17. 
Domy byly tehdy ještě vesměs kryty dochem, tvrdým 
materiálem se krylo poměrně málo. Na místě, kde 
stojí nyní obytné stavení B. Luňáka čís. 98, stával 
větrný mlýn. Patřil k podsedku čís. 57 a kdy byl 
postaven, neví se. Když přišel podsedek do prode-
je, koupil jej od majitele Jiříčka občan Jos. Hnízdil. 
Hnízdil sázel prý s kominářským mistrem z Velehra-
du vášnivě do loterie, až z toho zešílel. Grunt přišel 
do prodeje, rozkouskoval se a mlýn koupil Fr. Pojsl, 
podržel jej asi půl roku a prodal Frant. Hančincovi 
z Halenkovic. Hančinec prý mlíti neuměl, mlýn po-

jistil a nechal zapálit. Též i cihelnu Újezdec míval. 
Stávala na místě Fr. Šestáka čís. 97. Postavil ji otec 
nynějšího majitele Jan Šesták. Od cihelny vedla ces-
ta pěší i vozová přímo k hospodě, nynější hlubokou, 
již dlouhá léta nesjízdnou zmolou. Cihelnu zrušil a 
na hosp. stavení změnil nynější majitel Fr. Šesták.

Z pamětní kniky obce Újezdec, kterou založil a zapsal 
učitel  Alois Novotný   v březnu 1928   
(kronika byla opět nalezena v roce 2007)

KapLE V ÚjEZDCI 2013
 Na jaře letošního roku jsme zjistili, že do 
kaple zatéká. Doufali jsme, že je to jen z tajícího 
sněhu, který pověstný Újezdecký vítr nafoukal 
opravdu všude. Což si místní obyvatelé užili i 
doma.

 Zjistili jsme, že voda prosakuje jen při 
deštích. K dovršení všeho se ještě na půdu kap-
le nastěhovala kuna. Po jejím pobytu zůsta-
la na malbě klenby skvrna. Nyní máme vchod 
na půdu zabezpečen síťkou. Snad si kuna další 
pobyt rozmyslí. Je zřejmé, že kontrola je nut-
ná. Skvrny, které vznikly prosáknutím srážkové 
vody po opravě střechy zmizely. Opravu kaple 
provedla firma pana Petrů. Střecha byla poctivě 
prohlédnuta zvenku i zevnitř. Bohužel bylo při 
prohlídce zjištěno, že trámy na celé kapli včetně 
věže jsou již hodně špatné, plech na věži také. V 
nejbližším volném termínu pracovníci firmy na-
stoupili. Přivezli s sebou kromě nářadí veškerý 
potřebný materiál včetně vody. Opravu provedli 

skutečně poctivě, střechu prošli dokola. Nyní do 
kaple nezatéká. Snad střecha ještě nějakou dobu 
vydrží a položené tašky odolají náporům vět-
ru. Naši předkové odváděli poctivě a pořádně 
svou práci a použili také kvalitní materiál. Trá-
my musí ještě vydržet. Letos jsme také nechali 
opravit poškozené rámy na obrazech. Tyto ob-
razy jsou již zavěšeny. V současné době máme 
na opravě odvezen „Betlém“ z naší kaple včet-
ně sochy svatého Františka, která sice nepatří k 
Betlému, ale je to památka po našich rodičích, 
dědečcích a babičkách. Tito se snažili pečovat 
o celou naši obec. Pan sochař má moc práce a 
opravu nezvládne ani do konce roku 2013. Do 
příštích vánoc to již bude určitě. A my zatím 
snad budeme mít více peněžních prostředků, 
protože tento rok by to byl i problém. Když naši 
předkové tohle pořídili, chceme to zachovat pro 
příští generace. Je to součást naší kultury a dějin 
naší obce.

Marie Macků

A jak třídíme plastový odpad v naší obci?
V roce 2013 bylo odvezeno 135 kusů natříděných plastových pytlů.
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Zásahová Jednotka   a  sbor dobrovolných hasičů
 V tomto roce újezdečtí hašiči uspořádali 
opět pro nás jednu z nejvýznamnějších akcí, a to 
17. 8. 2013 již třetí ročník nočních závodů v po-
žárním útoku (soutěžilo se s hadicemi 2x B a 2x 
C). Opět se celkem zúčastnilo 7 družstev a to 1 
ženské a 6 mužských. Byla to družstva z Vřeso-
vic, Stříbrnic, družstvo domácích a letošní rok 
se i poprvé zúčastnila družstva z Ježova, Vra-
cova a Mařatic - Uherské Hradiště. Na prvním 
místě v ženské kategorii se umístilo družstvo z 
Ježova s časem 36:16 s. V kategorii mužů se na 
prvním místě probojovalo družstvo z Vřesovic 
17:05 s. Na pěkném druhém místě s časem 23:44 
s. se umístili naši hasiči. Na tře-
tím místě skončilo družstvo z 
Mařatic s časem 25:43 s., Stří-
brnice na čtvrtém místě - 26:51 
s., Ježov na pátém místě - 27:48 
s. FS Vracov Lipina na šestém 
místě - 31:85 s. Vítězové získali 
krásné poháry spolu s diplomy. 
Každé z družstev dostalo hod-
notné ceny, ke kterým přispěli 
sponzoři a tímto jim újezdečtí 
hasiči děkují. Poděkování patří 
také těm, kteří se na této akci 
jakýmkoliv způsobem podíleli.

 I tentokrát jsme spolu se 
zástupci obce zažádali o finanč-
ní podporu Zlínského kraje. 
Letos nám nebyla poskytnuta.

 V tomto roce jsme nemuseli zasahovat 
naštěstí u žádného požáru.

 Tímto bych chtěl poděkovat všem aktiv-
ním členům sboru, kteří se podíleli na přípra-
vách závodů, kulturních akcí pořádaných obcí, 
ale také zastupitelům obce a těm, kteří naši čin-
nost podporují. Všem přeji v novém roce 2014 
hodně zdraví, štěstí, radosti, životní energie, 
mnoho osobních a pracovních úspěchů.

      DaviD GottwalD
velitel  JSDH ÚJezDec

Družstvo na nočních závodech 17. 8. 2013 v Újezdci

Milí čtenáři,
 naše knihovna má na internetu své webové stránky. Najdete zde základní informace, kontakt na kni-
hovnici a hlavně na katalog naší knihovny, ve kterém zjistíte, jaké knihy vám nabízíme. Knihovnice paní Hele-
na Polášková je v knihovně každý pátek od 16:00 do 18:00 hodiny. V současné době jsou k dispozici 3 počítače 
s internetem, které můžete bezplatně využít.

Odkaz na stránky knihovny http://www.knihovnaujezdec.webk.cz/

      Odkaz na on-line katalog knih, které jsou v naší knihovně 
      http://katalog.knihovnabbb.cz/ujezdecuosvetiman/

Knihovna



Náš ÚJEZDEC 7

na slovácKých slavnostech vína v Uh. 7. 9. 2013

společenská kronika
Jubilanti

 50 LeT Gottwaldová Helena
  Lechnerová Lenka
  Stávková Hana

60 LeT Šustr Josef  
  Burešová Marie

70 LeT Polášková Helena
  Hromada Alois
               

75 LeT Mlčák Jaroslav
  Juráková Marie

80 LeT Martykán František 85 LeT Pokorák Jaroslav

Úmrtí
  Fiala František   23.1.2013
  Sluková Josefa   1.2.2013
  Hromada Pavel  2.8.2013
  Hynčica Zdeněk  19.9.2013

narození
  Kateřina Šustrová  16.3.2013
  Nela Páleníková 5.9. 2013 
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Sňatky
  Sluka Petr - Císařová Marie   6.4.2013
  Lechner Josef - Sedláčková Pavla  24.8.2013
  Míka Tomáš - Caputová Marie  9.9.2013
  Frelich Zdeněk - Lipotiová Vendula  14.9.2013

odStěhovaní
6 občanů



několik ohlédnutí ve fotografii v roce 2013
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Fota: Polášek  
          Gottwald

Počet výtisků  zpravodaje 110 ks,
který vyšel 28. 12. 2013
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Více fotografií naleznete také na www.ujezdec.cz

Mikuláš 5. 12. 2013

Újezdecké hodky 29. 6. 2013

den matek 19. 5. 2013 zbouraný Žalčíkův dům
č.p. 38 s novým místem.

Nový chodník při silnici II/426
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